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Een van de aanstormende talenten op de afgelopen Parijse 
woonbeurs Maison & Objet was de Libanese ontwerper Carlo 
Massoud. Na zijn opleiding aan de Académie Libanaise des Beaux 
Arts (Alba) in zijn geboorteland en de Écal-kunstacademie in 
Lausanne werkte hij voor Nasser Nakib Architect in New York. 
Daar legde hij zich toe op meubelontwerpen voor high-end 
interieurprojecten. In 2014 ging hij solo en sloeg een heel andere 
weg in. Massoud is voortdurend op zoek naar nieuwe culturen  
en bestemmingen om zo, door het werk van lokale ambachts-
lieden en designers, innovatieve productietechnieken en 
materialen te ontdekken. ‘In een land zoals Libanon, waar je  

bijna geen industrie hebt, is design voornamelijk de verdienste 
van plaatselijke vaklui die kleine collecties maken en die in 
galeries of via mond-tot-mondreclame verkopen,’ vertelt 
Massoud. Met zijn werk wil de designer een dialoog en uit-
wisseling tussen al die verschillende culturen en kennisstromen 
tot stand brengen. Met Cities, een collectie sculpturale objecten 
van carraramarmer, doet hij dat bijna letterlijk: met één beeld 
probeert hij de essentie van een stad te vatten. Over en uit met 
vervelende stiltes aan tafel: je laat je gasten gewoon raden welke 
stad het werk verbeeldt: Capri, Londen, Madrid?  
carlomassoud.com 

STAD IN STEEN

Gespot op Maison & Objet: het werk van Carlo Massoud, een naam om in de gaten te houden.
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BOEK: DE INTERIEURS VAN CHRISTIAN DIOR

MODEHUIZEN 
Voor het eerst mogen we binnenkijken in 
een aantal uitzonderlijke, veelal geheime 
plekken uit het leven van Christian Dior: van 
de villa uit zijn jeugd op een klif in Granville, 
waar hij met tekeningen van Utamaro en 
Hokusai zijn eigen Sixtijnse Kapel creëerde, 
tot zijn appartement in Parijs. ‘In een huis 
wonen dat niet bij je past, is zoals andermans 
kleren dragen,’ schreef de modeontweper  
in zijn memoires. Zijn passie voor interieur- 
ontwerp en de elegantie van de achttiende 
eeuw – die hij vertaalde naar zijn New Look 
– deelde hij met zijn vrienden, de decorateurs 
Georges Geffroy en Victor Grandpierre.  
Die laatste maakt van deze salon in Diors 
boetiek aan de Avenue Montaigne in Parijs 
een heus boudoir met veel wit, parelgrijs en 
Louis XVI-geïnspireerde medaillonstoelen. 
De schoenen van Roger Vivier, ooit beeldhou-
wer, staan er uitgestald als kunstwerkjes. 
Model Victoire draagt jurk Aurore uit de 
lente/zomercollectie van 1958. Nog veel  
meer moois is te vinden in het nieuwe boek 
Dior and his Decorators – Victor Grandpierre, 
Georges Geffroy and the New Look. 
Vendome Press, 272 pag., € 69
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Ben je een beginnend freelancer op zoek 
naar een mooi logo? Of kan de huisstijl 
van je bedrijf wel een opfrisbeurt gebrui-
ken? Dan is alle inspiratie vast welkom. 
Het nieuwe boek Upstart! van uitgever 
Gestalten laat zien wat er gebeurt als  
ontwerper en opdrachtgever een echte 
klik hebben en de essentie van hun nieu-
we product of bedrijf tot uitdrukking  
weten te brengen in alles van visitekaartje 
tot websitedesign en van verpakking tot 
interieurontwerp. Het resultaat is een 
compendium met grappige, slimme en 
stijlvolle voorbeelden van hoe design en 
communicatie hand in hand kunnen gaan, 
256 pag., € 40.

Klaar
voor de start

Ontwerper Foekje Fleur bedacht voor lifestylemerk GoodtoGive een zeephouder met een 
speciale rasp, waarmee het heel eenvoudig wordt om over te stappen van vloeibare zeep 
in plastic flessen naar verpakkingsvrije blokzeep. Door met de rasp een kleine hoeveel-
huid zeep boven een emmer met water te raspen, is het maken van een lekker warm 
sopje een koud kunstje geworden. De Bubble Buddy – gemaakt van gerecyclede plastic 
zeepflessen en emmers – kan op drie manieren worden gebruikt: als houder om zeep  
in te laten uitlekken en bewaren, als rasp om sop te maken en als reisverpakking voor  
de blokzeep, zodat die zonder geklieder mee kan in de koffer – dat scheelt ook nog eens 
gezeul met plastic flessen. Bubble Buddy wordt in Nederland gemaakt en is verkrijgbaar 
in acht frisse kleuren. Bovendien arriveert hij met een stuk biologische, vegan en palm- 
olievrije huishoudzeep zodat je meteen een wasje kunt raspen.
foekjefleur.com, goodtogiveshop.nl

wasrasp

Voor een snelle notitie grijpen de meesten 
van ons naar een geeltje of we tikken het 
snel even in onze telefoon, maar er zijn 
situaties waarin een ouderwets kriebeltje 
op je hand toch beter werkt. De ontwer-
pers van de Japanse ontwerpstudio Kenma 
zagen bijvoorbeeld hoe verpleegkundigen, 
bouwvakkers en reddingswerkers tijdens 
hun werk – wanneer ze geen papier of  
telefoon bij de hand hebben – regelmatig 

de achterkant van hun hand als post-it 
gebruikten. Zo ontstond het idee voor de 
Wemo (‘wearable notepad’). De armband 
vouwt zich makkelijk om de pols en kan 
eindeloos hergebruikt worden om krabbel-
tjes op te maken die naderhand eenvoudig 
uit te gummen zijn. Handenwassen kan 
gewoon, want de Wemo is zo waterproof 
dat je ’m zelfs onderwater kunt gebruiken. 
kenma.co

Polspapier

Of ze een toch wel behoorlijk ongezellig 
plein in Manchester een beetje huiselijk 
konden maken, was de vraag van de  
opdrachtgever. Designstudio Acrylicize 
bedacht daarop XL schemerlampen, die elk 
symbool staan voor een specifieke periode 
in de rijke geschiedenis van de stad. Zo zijn 
in de art-nouveaulamp motieven verwerkt 
uit de Chetham’s Library, de oudste open-
bare bibliotheek in het Verenigd Konink-
rijk, en zijn in de art-decolamp en de 
klassieke groenglazen bureaulamp referen-
ties verwerkt naar Ernest Rutherford en 
Alan Turing, bekende wetenschappers die 
verbonden waren aan de University of 
Manchester. De speelse ontwerpen zijn 
niet alleen grappig om te zien, maar ook 
functioneel: het zijn werkende lantaarn- 
palen, zitbankjes en paraplu’s ineen, waar-
onder het dankzij de terrasverwarmers 
overigens ook in de winter prima mensen 
kijken is. acrylicize.com

Bright lights,
big city
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We hebben allemaal weleens met een smartphone in de hand door de stad gefietst op zoek 
naar een onbekend adres. Maar behalve dat het niet lekker of veilig fietst, zijn de stan-
daard gps-apps eigenlijk ook helemaal niet zo ideaal voor fietsers. Daar moesten we maar 
eens iets aan doen, vonden twee Londense fietsfanaten, en bedachten het Beeline- 
concept. Het systeem bestaat uit een app en een waterdicht schermpje dat je eenvoudig op 
je fietsstuur kunt bevestigen. De Beeline heeft twee instellingen: de Route Mode die je ge-
woon stap voor stap via een fietsvriendelijke route naar je bestemming loodst, en de Com-
pass Mode, waarbij je alleen het kompas op je stuur volgt in de richting van je doel, maar 
waarbij je veel meer je eigen route kunt bepalen. Omdat je in Compass Mode niet veel 
meer hoeft te doen dan een pijltje volgen, kun je beter op je omgeving letten – dus veiliger 
– en meer genieten van wat je om je heen ziet. In tegenstelling tot de meeste smartphones 
heeft de water- en schokbestendige Beeline een schermpje dat zich aanpast aan de lichtin-
tensiteit van de omgeving en is dus in alle weersomstandigheden leesbaar. beeline.co

Steeds meer mensen kiezen voor crematie, 
en steeds vaker wordt de as van een over-
ledene niet bijgezet in een columbarium 
maar meegenomen naar huis. Omdat de 
verkrijgbare urnen vaak erg traditioneel 
zijn, ging de Russisch-Nederlandse ontwer-
per Maria Tyakina op zoek naar een alter-
natief dat beter in hedendaagse huizen 
past. In de Dome wordt de as van de over-
ledene bedekt en beschermd door twee 
lagen duurzaam materiaal: steen en glas. 
Het object bestaat uit drie delen: een urn 
met deksel – verkrijgbaar in wit marmer 
of arduin – met daaroverheen een glazen 
stolp. Dankzij het kleurverloop van diep-
blauw naar wit blijven de contouren  
van de urn te zien door de glazen stolp. 
Tyakina wil hiermee de immateriële  
waarde van de urn zichtbaar maken. 
mariatyakina.com

Dierbaar
en dichtbij

Brandweerpaaltjes stonden er genoeg in 
Zwitserland, maar drinkfonteinen? Eigen-
lijk niet. Dimitri Nassisi, vers afgestudeerd 
als industrieel ontwerper aan de École 
Cantonale d’Art de Lausanne, kwam erach-
ter dat alle brandweerpaaltjes zijn aange-
sloten op drinkwaterleidingen en dus, 
dacht hij, kan zo’n paaltje dubbelen als 
dorstlesplek. Zijn hufterproof Drinking 
Hydrant heeft behalve een brandslang- 
aansluiting ook een drinkfontein en een 
kraantje waarmee je waterflesjes kun her-
vullen. Aan de voet van de paal maakte hij 
bovendien een drinkbak voor dorstige vier-
voeters. instagram.com/dimitri.nassisi

Dorstblusser

richtingsgevoel

In 1998 organiseerde het Vormgeversoverleg voor het eerst de Dag van het Ontwerp, 
waarmee ze vormgevers en opdrachtgevers met elkaar in contact probeerden te brengen. 
Het evenement groeide al gauw uit z’n jasje en werd in 2002 de Week van het Ontwerp, 
om in 2005 te worden omgedoopt tot Dutch Design Week. Dit jaar bestaat DDW dus  
eigenlijk al twintig jaar. Het evenement biedt ruim 2600 ontwerpers een toonaangevend 
internationaal podium en geeft hen de kans hun werk te presenteren aan media, het 
bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Verspreid over zo’n honderd locaties in Eind-
hoven worden er gedurende negen dagen tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, 
bijeenkomsten, debatten en festiviteiten georganiseerd waar meer dan 335.000 bezoekers 
uit binnen- en buitenland op afkomen. 20 t/m 28 oktober, ddw.nl

allemaal 
naar eindhoven
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GAUDÍ EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL,  
HET SCHIP, AMSTERDAM
Achter de golvende gevel van museum Het Schip, 
het arbeiderspaleis van de Amsterdamse School, 
word je in deze tentoonstelling meegenomen in  
de wereld van de wereldberoemde Catalaanse  
architect Antoni Gaudí. Aan de hand van fantasie- 
volle voorwerpen en maquettes van zijn bekendste 
gebouwen, zoals Casa Batlló en de Sagrada Família, 
is te zien hoeveel Gaudí en de Amsterdamse School 
gemeen hebben (1).
Tot en met 31 maart, hetschip.nl

TJIBBE HOOGHIEMSTRA – WÂLDMAN,  
MUSEUM BELVÉDÈRE, HEERENVEEN
Tjibbe Hooghiemstra is geboren en getogen in de 
Fryske Wâlden. De afgelopen vier jaar werkte de 
Fries aan een serie tekeningen, foto’s en schilderijen 
die het gebied en zijn bewoners tot onderwerp heb-
ben. Voor de taal is in de expositie een prominente 
rol weggelegd omdat, zo stelt Hooghiemstra, taal 
iemands identiteit bepaalt. Delen van teksten van 
met de uit de Wâlden afkomstige schrijvers zullen in 
de expositie opduiken als losse regels, woorden en 
tekstflarden op de wanden. Ook zal er op bepaalde 
plekken gesproken woord te horen zijn. ‘Een kriti-
sche echo’, zo omschrijft de kunstenaar zijn project. 
Tot en met 27 januari, museumbelvedere.nl

PAUL DE LUSSANET – LA JOIE DE PEINDRE, 
MUSEUM MORE, GORSSEL
Het vrouwelijk naakt is een steeds terugkerend thema 
binnen Paul de Lussanets oeuvre, evenals het zon-
overgoten leven in Zuid-Frankrijk. Museum More laat 
De Lussanets meest recente werk zien (3).
Tot en met 9 december, museummore.nl
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IK, MARIA VAN GELRE, MUSEUM  
HET VALKHOF, NIJMEGEN
Deze eerste grote expositie over de vijftiende- 
eeuwse hertogin Maria van Gelre vertelt het levens-
verhaal van deze haast moderne, zelfbewuste 
vorstin en powervrouw avant la lettre. Bezoekers 
volgen haar boeiende levensreis aan de hand van 
ruim honderd (kunst)objecten: miniaturen en  
handschriften, schilderkunst en sculpturen, textiel, 
sieraden en haar prachtige gebedenboek (4). Tot  
de bruiklenen behoren vele artistieke topstukken uit 
internationale collecties die niet eerder in Nederland 
zijn tentoongesteld.
Tot en met 6 januari, museumhetvalkhof.nl 

NATIONAL TRUST – HOLLANDSE MEESTERS 
UIT BRITSE LANDHUIZEN, MAURITSHUIS, 
DEN HAAG
In Britse landhuizen bevinden zich van oudsher vele 
schilderijen van Hollandse meesters uit de Gouden 
Eeuw. Voor deze tentoonstelling selecteerde het 
Mauritshuis enkele van de mooiste exemplaren uit 
huizen die beheerd worden door de National Trust. 
Het Haagse museum heeft daarmee een primeur, 
want niet eerder werd een dergelijke selectie  
getoond buiten het Verenigd Koninkrijk. 
Tot en met 6 januari, mauritshuis.nl

80 JAAR OORLOG, RIJKSMUSEUM, 
AMSTERDAM
Waarom wordt Leidens Ontzet nog steeds gevierd? 
Hoe zat het ook alweer met de beeldenstorm en  
de Slag bij Nieuwpoort? Iedereen heeft weleens  
gehoord van de gebeurtenissen uit de Tachtigjarige 
Oorlog, maar wat is de betekenis van die oorlog en 
waarom is dit conflict voor Nederland nog steeds 
belangrijk? In de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog 
figureren spotprenten, tapijten, wapens, schilderijen 
van onder anderen Brueghel, Rubens en Ter Borch 
als ‘ooggetuigen’ in het verhaal van het ontstaan 
van Nederland.
Tot en met 20 januari, rijksmuseum.nl

GODEN VAN EGYPTE, RIJKSMUSEUM VAN 
OUDHEDEN, LEIDEN
In het oude Egypte bepaalden verhalen over goden 
en de schepping het wereldbeeld van de bevolking. 
De samenleving was doordrenkt van religie en ma-
gie. In meer dan vijfhonderd topstukken uit binnen- 
en buitenlandse musea brengt deze tentoonstelling 
de Egyptische godenwereld tot leven en laat zien 
hoe groot de invloed van de goden op het leven van 
de Egyptenaren was. Te zien zijn onder andere impo-
sante beelden van goden en godinnen, magische 
papyri, gouden sieraden en rijk beschilderde 
sarcofagen.
Tot en met 31 maart, rmo.nl

BOIJMANS IN DE OORLOG – KUNST IN DE 
VERWOESTE STAD, MUSEUM BOIJMANS VAN 
BEUNINGEN, ROTTERDAM
Met het maken van deze tentoonstelling staat het 
Boijmans stil bij zijn eigen verleden in de Tweede 
Wereldoorlog en de periode vlak daarna. Er wordt 
ingegaan op de rol van directeur Dirk Hannema en 
de kring van verzamelaars en mecenassen rond het 
museum. De bezoeker krijgt inzicht in de afwegin-
gen die museum en directeur moesten maken tus-
sen artistieke vrijheid en de wensen van de bezetter. 
De tentoonstelling vindt plaats vanwege de geplan-
de verschijning van een wetenschappelijke biografie 
over Hannema en de afronding van het eigen on-
derzoek naar de herkomst van de museumcollectie. 
Tot en met 27 januari, boijmans.nl

FRANS HALS EN DE MODERNEN, FRANS 
HALS MUSEUM, HAARLEM
Tweehonderd jaar na zijn dood werd Frans Hals heront-
dekt als modern idool. Hij werd bewonderd door laat 
negentiende-eeuwse kunstenaars als Édouard Manet, 
Max Liebermann en Vincent van Gogh. Stuk voor stuk 
waren ze onder de indruk van zijn losse toets en ruwe 
schilderstijl, die ‘impressionistisch’ overkwam. De ten-
toonstelling toont de impact van Frans Hals op deze 
moderne schilders. Voor de eerste keer worden de 
schilderijen van de beroemde zeventiende-eeuwse 
portretschilder gepresenteerd naast reacties op zijn 
werk uit andere hoogtijdagen van de schilderkunst.
Tot en met 24 februari, franshalsmuseum.nl

ANNE GEENE EN ARJAN DE NOOY – THE 
UNIVERSAL PHOTOGRAPHER, GEMEENTE- 
MUSEUM DEN HAAG
Met hun pseudowetenschappelijke en humoristische 
werk laten Anne Geene en Arjan de Nooy het pu-
bliek op een nieuwe manier naar de wereld kijken. 
Samen maakten ze al de bekroonde publicatie Or-
nithologie, een alternatieve vogelaarsbijbel. Geene 
won dit jaar voor haar solowerk de Volkskrant Beel-
dende Kunst Prijs en tevens de publieksprijs. In The 
Universal Photographer maken Geene en De Nooy 
aan de hand van de fictieve fotograaf U. een ‘ency-
clopedie’ over de fotografie.
Tot en met 17 maart, gemeentemuseum.nl

LILY VAN DER STOKKER – FRIENDLY GOOD, 
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM
In werk verwijst Lily van der Stokker zonder ironie 
of cynisme naar schoonheid, vriendschap en vrien-
delijkheid, maar ook naar alledaagse bezigheden 
zoals schoonmaken, opruimen en doktersbezoek. 
Van der Stokkers beeldtaal met bloemen, wolken, 
krullen en guirlandes roept vragen op over wat we 
als typisch ‘vrouwelijk’ beschouwen. Behalve muur-
schilderingen en tekeningen over familie, het dage-

lijks leven en ouderdom, zullen bezoekers van het 
museum een aangepaste versie zien van de grote 
installatie die zij in 2015 maakte voor de lobby van 
het Hammer Museum in Los Angeles (2).
27 oktober t/m 24 februari, stedelijk.nl

AFFORDABLE ART FAIR, KROMHOUTHAL, 
AMSTERDAM
Fijn voor als je je eerste kunstaankoop wilt doen als 
vers koppel, of je collectie wilt uitbreiden met werk 
van nieuwe kunstenaars. Tijdens de dertiende editie 
van de Affordable Art Fair kun je weer hedendaags 
werk van jong talent en gevierde namen bekijken  
en kopen voor ‘affordable’ prijzen van 100 tot 6000 
euro. Toegankelijk voor gezinnen, stellen, beste 
vrienden, collega’s en alle anderen die geïnteres-
seerd zijn in kunst.
1 t/m 4 november, affordableartfair.com

ANN VERONICA JANSSENS, MUSEUM  
DE PONT, TILBURG
Op zoek naar een vormeloze, ontastbare ervaring, 
creëert Ann Veronica Janssens een kamer vol dichte 
mist waarin de bezoeker alle gevoel voor oriëntatie 
verliest. Of ze vult een kamer met zo’n groot geluid 
dat het gebouw zelf erdoor tot leven lijkt te komen. 
Ze beeldhouwt met licht, ruimte en klank, is gefasci-
neerd door vloeistoffen, zonsverduisteringen en 

fysische experimenten. Haar werkwijze maakt Jans-
sens tot een volstrekt unieke kunstenaar, iemand 
die bouwt met bijna niets om tot een wereld van 
gewaarwordingen te komen.
10 november t/m 31 maart, depont.nl
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